
Špecifikácia – štúdie 

Pre zabezpečenie poznania aktuálneho stavu boli vypracované 3 štúdie, ktoré mapovali v špecifickom 
zadaní aktuálny stav a determinanty vzťahu univerzít a hospodárskej praxe. Štúdie sú duševným 
vlastníctvom fakulty. 
 
Zákazka:   štúdia 
Špecifikácia 1-3:  (viď nižšie)  
Kľúčové slová:  spolupráca hospodárskej praxe a technických univerzít, požiadavky praxe na 

absolventa technickej univerzity, determinanty a bariéry spolupráce 
akademického prostredia a hospodárskej praxe, transfer poznatkov 
z univerzít do hospodárskej praxe 

 
Špecifikácia 1:  

a) porovnávacia štúdia - vzťah univerzít a hospodárskej praxe v zahraničí:  ucelený pohľad na základe 

analytickej a rozborovej činnosti z rôznych zdrojov na problematiku vzťahu hospodárskej praxe 

a univerzít v zahraničí, definovanie kľúčových momentov a spôsobov, ktoré determinujú prospešnú, 

efektívnu a fungujúcu spoluprácu v zahraničí, spôsoby a metódy získavania strategickej platformy pre 

inovatívny rozvoj vzťahov medzi univerzitou a hospodárskou praxou v zahraničí. Definovanie 

podmienok pre zvýšenie možností zapojenia sa žiadateľa do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja 

a inovácií, definovanie koncepcií pre transfer poznatkov univerzity do hospodárskej praxe. 

Identifikácia problémov a determinantov,  ktoré ovplyvňujú transfer poznatkov z univerzitného 

prostredia do hospodárskej praxe. Proces transformácie európskych univerzít, ktorý podporujú 

tvorcovia medzinárodných stratégií a politík pre rozvoj inovácií a zlepšenie . Komercionalizácia 

vedeckých výsledkov dosiahnutých v akademickom prostredí v zahraničí (s prioritou na univerzity v 

európskom prostredí).  Vznik partnerstiev medzi firmami, výskumnými organizáciami, univerzitami či 

združeniami. Motivácia spolupráce univerzít a hospodárskej praxe a prioritný záujem univerzít na 

riešení vedeckých problémov v aplikačnej rovine praxe a tým rozvoj ich vlastnej oblasti výskumu. 

Analýza súčasného stavu a estrahovanie základných tendencií  vývoja  stavu, verifikovať hodnotu 

vedomostného a intelektuálneho potenciálu akademického prostredia pre využiteľnosť 

v hospodárskej a podnikateľskej praxi v medzinárodnom a európskom priestore. 

 

 

Špecifikácia 2:  

b) analytická štúdia – bariéry vzťahu univerzít a hospodárskej praxe v SR, spôsoby ich eliminácie:  

ucelený pohľad na základe analytickej a rozborovej činnosti z rôznych zdrojov na problematiku 

definovania základných bariér vzťahu hospodárskej praxe a univerzít na Slovensku, definovanie 

kľúčových momentov a spôsobov eliminácie týchto bariér, spôsoby a metódy získavania strategickej 

platformy pre inovatívny rozvoj týchto vzťahov na Slovensku. Definovanie podmienok pre zvýšenie 

možností zapojenia sa žiadateľa do národnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií, definovanie 

koncepcií pre transfer poznatkov univerzity do hospodárskej praxe. Identifikácia problémov 

a determinantov,  ktoré ovplyvňujú transfer poznatkov z univerzitného prostredia do hospodárskej 

praxe. Proces transformácie slovenských univerzít, ktorý podporujú tvorcovia národných stratégií 

a politík pre rozvoj inovácií a zlepšenie . Komercionalizácia vedeckých výsledkov dosiahnutých 

v akademickom prostredí.  Vznik partnerstiev medzi firmami, výskumnými organizáciami, 



univerzitami či združeniami. Motivácia spolupráce slovenských univerzít a hospodárskej praxe a 

prioritný záujem univerzít na riešení vedeckých problémov v aplikačnej rovine praxe a tým rozvoj ich 

vlastnej oblasti výskumu. Analýza súčasného stavu a estrahovanie základných tendencií  vývoja  stavu 

v SR, verifikovať hodnotu vedomostného a intelektuálneho potenciálu akademického prostredia pre 

využiteľnosť v hospodárskej a podnikateľskej praxi v národnom priestore. 

 

Špecifikácia 3:  

c) kauzálna štúdia – požiadavky podnikovej praxe na absolventa technickej univerzity SR, definovanie 

základných a špecifických požiadaviek hospodárskej praxe na absolventa technickej univerzity doma 

a v zahraničí s ohľadom na jeho využiteľnosť v hospodárskej praxi a podnikateľskom prostredí. Zmeny 

v osnovách štúdia na základe požiadaviek praxe. Legislatívne opatrenia univerzít pre udržateľné 

vzťahy s praxou. Mechanizmy, zmluvy o trvalej spolupráci v oblasti vzdelávania medzi univerzitami 

a praxou, podujatia, public relations, portály univerzít, motivačné faktory, bonusy praxe pre 

študentov z praxe, vyhľadávanie študentov pre prax  a iné spôsoby pre spojenie univerzity 

s hospodárskou praxou. 
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